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INTRODUCTIE 
In deze les zullen we het tweede gebed/voorbede van Paulus in de brief aan de Efeziërs bestuderen. 
In dit gebed uit hij zijn diepste verlangens voor zijn lezers. Hij heeft het geheimenis van Christus 
uitgelegd (Christus die totale vrede brengt) en wat zijn relatie is tot de geheimenis. Hij maakt 
opnieuw in de brief een beweging naar gebed. Hij bidt dat Gods wonderbaarlijke plan (die Hij tot 
nu toe heeft uitgelegd) nog completer vervuld zal worden in de ervaring van de lezers.  
 
I. De introductie tot zijn gebed (v. 14-16a)  
Paulus begint met “Om deze reden…”. Wat beweegt hem tot dit gebed? Het is dezelfde reden dat 
hem bewoog om Zijn leven te geven voor Christus en Zijn kerk. Het verzoenende werk van 
Christus en de openbaring van het geheimenis. De basis voor het gebed van Paulus is zijn kennis 
van Gods wil. Het is wat God heeft gedaan in Christus en geopenbaard heeft aan Paulus, dat hem 
beweegt tot dit gebed.  
Op dezelfde manier hoort ook Gods openbaring van Zijn wil ons te bewegen tot gebed. Zijn wil is 
geopenbaard in Zijn woord en het is door gebed dat we in Zijn wil tot Hem kunnen bidden. Gebed 
en Bijbel lezen horen hand in hand te gaan in ons leven.  
 
Hij richt zich tot de Vader, want nu we in Christus zijn we leden van Gods familie en hebben we 
toegang tot de Vader. Hij bidt tot de Vader dat Hij zijn lezers gaven zal geven in overeenstemming 
met de rijkdom van Zijn heerlijkheid.1 Paulus is ervan overtuigd dat Gods rijkdom onuitputtelijk is 
en dat deze tot onze beschikking zijn.  
 
II. De inhoud van het gebed (16b – 19)  
We zullen de inhoud bekijken als een oplopende trap. Hij klimt steeds hoger en hoger in zijn 
verlangens voor zijn lezers. Deze oplopende trap heeft vier treden gebaseerd op vier kernwoorden: 
kracht, liefde, kennis en volheid. Hij bidt dat ze allereerst met kracht gesterkt worden door Zijn 
Geest, ten tweede dat ze in liefde geworteld en gefundeerd zullen zijn, ten derde ten volle de liefde 
van Christus in al haar dimensies kennen en ten vierde dat vervuld zullen worden tot de volheid van 
God.  
 

a) Met kracht gesterkt worden door Zijn Geest…(v.16b-17a) 
De petities om gesterkt te worden door de Geest en dat Christus in geloof in onze harten woont 
behoren bij elkaar. Beide verwijzen naar het innerlijke van de gelovige. Alhoewel Paulus wel 
zegt dat de Geest sterkt en Christus woont. Hij scheidt de twee personen van de Drie-eenheid 
niet van elkaar. Om Christus in onze harten te hebben is hetzelfde als de Geest in onze hart te 
hebben. Het is door de Geest dat Christus in ons woont en door wie Hij kracht geeft aan Zijn 
woning. Wat Paulus hier bidt is dat zij van binnenuit gesterkt zullen worden door de Geest en de 
inwoning van Christus dieper zullen omhelzen.  
Het woord dat Paulus hier gebruikt voor de inwoning is katoikeō. Dit woord verwijst naar een 
permanente inwoning en niet een tijdelijke inwoning. Dit staat in contrast met paroikeō. Dit 
woord verwijst naar een tijdelijk verblijf. Een verblijf van een vreemde, die ver weg woont van 
zijn huis. Wat Paulus hier zegt is dat Christus niet een vreemde is die komt bezoeken of logeren. 
Nee, we zijn woningen van Christus. Hij is in ons om te blijven, om te heersen en te versterken. 

 

 
1 Deze combinatie hebben we al gezien in 1:18 
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b) …In de liefde geworteld en gefundeerd bent,…(v. 17b) 
Voor wat moeten we kracht ontvangen? Om lief te hebben, want in de nieuwe en verzoende 
mensheid die Christus geschapen heeft is liefde essentieel. Deze nieuwe mensen zijn Gods 
familie, broeders en zusters, die hun Vader en elkaar behoren lief te hebben. Hiervoor hebben 
zij de kracht van de Geest en de inwoning van Christus nodig om hun bekwaam te maken om 
elkaar lief te hebben.  
Om te laten zien hoe fundamenteel de liefde is gebruikt Paulus twee metaforen: geworteld en 
gefundeerd zijn. Beide laten zien dat de liefde niet oppervlakkig moet zijn, maar diep, 
fundamenteel en radicaal.  

 
c) …ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen…(v. 18-19a) 
Paulus gaat nu van onze liefde naar Christus’ liefde die we moeten begrijpen en kennen. Deze 
twee dingen kunnen niet van elkaar gescheiden worden uiteraard. Door lief te hebben, zullen we 
de liefde van Christus begrijpen. De metafoor lengte,breedte, hoogte, diepte spreekt over de 
volheid van deze liefde. We zullen kracht hebben om deze dimensies van Christus liefde te 
begrijpen. Paulus voegt hierbij toe dat dit met alle heiligen gebeurd. De geïsoleerde christen kan 
zeker wat van Christus liefde kennen, maar zijn begrip hiervan zal beperkt blijven door zijn 
beperkte ervaring. Het hele volk van God is nodig om het geheel van Christus liefde te kunnen 
begrijpen. Deze liefde gaat de kennis te boven. We zullen voor eeuwig de onuitputtelijke 
rijkdom van Zijn genade en liefde blijven ontdekken. Samen als één! 

 
d) …u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.(v. 19b) 
Paulus bidt dat zij gevuld zullen worden tot heel de volheid van God. Deze petitie bidt dat we 
mogen groeien naar de volmaaktheid van Gods volheid. Waarin wij als Christus zullen zijn.2 
God verwacht van ons dat wij elke dag zullen groeien tot de volheid van Hem. Dat we de Geest 
toelaten om ons te vormen om te gelijken op Christus van heerlijkheid tot heerlijkheid.  

 
III. De conclusie van het gebed (v. 20-21)  
Hier verklaart Paulus dat de God die in ons werkt dit gebed kan verhoren. Paulus verklaart dat er 
geen limiet ligt op wat God kan doen. God werkt voorbij onze gebeden, gedachten en dromen 
overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Individueel en als gemeente, want Christus 
woont in onze harten door ons geloof en in Zijn kerk die de woning van God is. Aan het einde van 
het gebed sluit Paulus door de heerlijkheid aan God te geven. De kracht komt van Hem, dus de 
glorie behoort ook aan Hem toe. Aan Hem is de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. 
Samen, in het lichaam en in het Hoofd, in de bruid en in de Bruidegom, in de gemeenschap van 
vrede en de Vredevorst. In alle generaties voor eeuwig en eeuwig! 
 
 
CONCLUSIE 
Wat wij leren van dit gebed is dat wij als gemeente compleet afhankelijk zijn van God. Tot Hem 
buigen wij zodat Hij in ons Zijn wil kan doen, zodat door Zijn gemeente glorie aan Hem toe zal 
komen.  
 

 
2 1 joh. 3:2 


